
 

 

 سمه تعالیب                                              

  

 معاونت تحقیقات و فناوری 

شتی و ردمانی ا گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  نانن سم ستادانش

 مرکزتحقیقات مراقبت اهی رپستاری  

گاه علوم ش ی و زپشک دانش  منانی استان س مان رد وتی خدمات بهدا

 تالم س اجتماعی مورث رب عوامل زتحقیقات مرک 

گاه علوم ش دانش  ناناستان سم  مانیرد وتی زپشکی و خدمات بهدا

  
 شماره:

 تاریخ:

1002/16/1400 

25/1/1400 
 

          

آشنایی با فراتحلیل یا "در کارگاه دانشگاه علمیعضو محترم هیات ینیاکمهری انصاریسرکار خانم شود بدین وسیله گواهی می  

 برر موث اجتماعی واملع وهای پرستاری کز تحقیقات مراقبتاکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری مر "آنالیزمتا

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1400ماه  فروردین 18ساعت در تاریخ  4به مدت  و دانشکده پرستاری و مامایی،سالمت 

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاهمعاون تحقیقات  و فنا  وری دانش

 دکتر محمدرضا عسگری 

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 دکتر راهب قربانی

 ربسالمتجتماعی مورثاعوامل رئیس مرکز تحقیقات 



 

 

 تعالیسمه ب                                              

  

 معاونت تحقیقات و فناوری 

شتی و ردمانی ا گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  نانن سم ستادانش

 مرکزتحقیقات مراقبت اهی رپستاری  

گاه علوم  سمنان انی استانردم و شتیزپشکی و خدمات بهدا دانش

 تالم س اجتماعی مورث رب عوامل  یقاتزتحق مرک 

گاه علوم ش دانش  ناناستان سم  مانیرد وتی زپشکی و خدمات بهدا

  
 شماره:

 تاریخ:

1002/16/1400 

25/1/1400 
 

          

با فراتحلیل یا  اییآشن"در کارگاه دانشگاه علمیعضو محترم هیات محسن سلیمانی دکترشود جناب آقای بدین وسیله گواهی می  

 برر موث اجتماعی واملع وهای پرستاری کز تحقیقات مراقبتاکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری مر "آنالیزمتا

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1400ماه  فروردین 18ساعت در تاریخ  4به مدت  و دانشکده پرستاری و مامایی،سالمت 

 کوخاییزی رپو  دکتر

گاهمعاون تحقیقات  و فنا  وری دانش

 دکتر محمدرضا عسگری 

 مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  یسرئ  

 دکتر راهب قربانی

 ربسالمتجتماعی مورثاعوامل رئیس مرکز تحقیقات 



 

 

 سمه تعالیب                                              

  

 معاونت تحقیقات و فناوری 

گاه  شتی و ردمانی اعلوم زپش دانش  انسمن ستانکی و خدمات بهدا

 مرکزتحقیقات مراقبت اهی رپستاری  

گاه علوم  سمنان انی استانردم و شتیزپشکی و خدمات بهدا دانش

 تالم س اجتماعی مورث رب عوامل زتحقیقات مرک 

گاه علوم ش دانش  ناناستان سم  مانیرد وتی زپشکی و خدمات بهدا

  
 شماره:

 تاریخ:

1002/16/1400 

25/1/1400 
 

          

حلیل آشنایی با فرات"در کارگاه دانشگاه علمیعضو محترم هیات دیحسن بابامحم دکترشود جناب آقای بدین وسیله گواهی می  

 برر موث اجتماعی عوامل وهای پرستاری کز تحقیقات مراقبتاری دانشگاه با همکاری مرکه توسط معاونت تحقیقات و فناو "آنالیزیا متا

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1400ماه  فروردین 18ساعت در تاریخ  4به مدت  و دانشکده پرستاری و مامایی،سالمت 
 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاهمعاون تحقیقات  و فنا  وری دانش

 سگریدکتر محمدرضا ع  

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 دکتر راهب قربانی

 ربسالمتجتماعی مورثاعوامل رئیس مرکز تحقیقات 



 

 

 سمه تعالیب                                              

  

 معاونت تحقیقات و فناوری 

شتی و ردمانی ا گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  نانن سم ستادانش

 ی مرکزتحقیقات مراقبت اهی رپستار 

گاه علوم  سمنان انی استانردم و شتیزپشکی و خدمات بهدا دانش

 تالم س اجتماعی مورث رب عوامل زتحقیقات مرک 

گاه علوم ش دانش  ناناستان سم  مانیرد وتی زپشکی و خدمات بهدا

  
 شماره:

 خ:تاری

1002/16/1400 

25/1/1400 
 

          

آشنایی با فراتحلیل یا "در کارگاه دانشگاه علمیعضو محترم هیات منیر نوبهاردکترنم  سرکار خاشود بدین وسیله گواهی می  

 برر موث اجتماعی عوامل ورستاری های پکز تحقیقات مراقبتاکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری مر "آنالیزمتا

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1400ماه  فروردین 18ساعت در تاریخ  4به مدت  و دانشکده پرستاری و مامایی،سالمت 
 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاهمعاون تحقیقات  و فنا  وری دانش

 دکتر محمدرضا عسگری 

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 ب قربانیراه  دکتر

 ربسالمتجتماعی مورثاعوامل رئیس مرکز تحقیقات 



 

 

 سمه تعالیب                                              

  

 معاونت تحقیقات و فناوری 

شتی و ردمانی ا گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  نانن سم تاس دانش

 مرکزتحقیقات مراقبت اهی رپستاری  

گاه علوم  سمنان انی استانردم و شتیزپشکی و خدمات بهدا دانش

 متالس  اعی مورث رباجتمعوامل زتحقیقات مرک 

گاه علوم ش دانش  ناناستان سم  مانیرد وتی زپشکی و خدمات بهدا

  
 شماره:

 تاریخ:

1002/16/1400 

25/1/1400 
 

          

حلیل آشنایی با فرات"در کارگاه دانشگاه علمیعضو محترم هیات محمدرضا عسگری دکترشود جناب آقای له گواهی میوسی بدین  

 برر موث اجتماعی عوامل وهای پرستاری کز تحقیقات مراقبتاکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری مر "آنالیزیا متا

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1400ماه  فروردین 18ساعت در تاریخ  4به مدت  مامایی، و دانشکده پرستاری وسالمت 
 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاهمعاون تحقیقات  و فنا  وری دانش

 درضا عسگریمحم دکتر 

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 دکتر راهب قربانی

 ربسالمتجتماعی مورثاعوامل رئیس مرکز تحقیقات 



 

 

 سمه تعالیب                                              

  

 ت و فناوری معاونت تحقیقا

شتی و ردمانی ا گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  نانن سم ستادانش

 مرکزتحقیقات مراقبت اهی رپستاری  

گاه علوم  منانی استان س مان رد وشتی و خدمات بهدا کی زپش دانش

 تالم س اجتماعی مورث رب عوامل زتحقیقات مرک 

گاه علوم ش دانش  ناناستان سم  مانیرد وتی زپشکی و خدمات بهدا

  
 اره:مش

 تاریخ:

1002/16/1400 

25/1/1400 
 

          

آشنایی با فراتحلیل یا "در کارگاه دانشگاه علمیعضو محترم هیات طاهره گیلوریدکترسرکار خانم  شود بدین وسیله گواهی می  

 برر موث اجتماعی واملع وهای پرستاری کز تحقیقات مراقبتاکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری مر "آنالیزمتا

 شرکت نموده است. گردید، برگزار 1400ماه  فروردین 18ساعت در تاریخ  4به مدت  و دانشکده پرستاری و مامایی،سالمت 
 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاهمعاون تحقیقات  و فنا  وری دانش

 دکتر محمدرضا عسگری 

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 دکتر راهب قربانی

 ربسالمتجتماعی مورثاعوامل تز تحقیقارئیس مرک  



 

 

 سمه تعالیب                                              

  

 معاونت تحقیقات و فناوری 

شتی و ردمانی ا گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  نانن سم ستادانش

 ستاری مراقبت اهی رپمرکزتحقیقات  

گاه علوم  سمنان انی استانردم و شتیزپشکی و خدمات بهدا دانش

 متال س عی مورث رباجتماعوامل زتحقیقات مرک 

گاه علوم ش دانش  ناناستان سم  مانیرد وتی زپشکی و خدمات بهدا

  
 شماره:

 تاریخ:

1002/16/1400 

25/1/1400 
 

آشنایی "در کارگاه  دانشگاهعلمیمحترم هیات عضو بادیمجدآالدین عسگریحسامدکتر ب آقایشود جنابدین وسیله گواهی می         

 لعوام وهای پرستاری کز تحقیقات مراقبتاکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری مر "آنالیزا متابا فراتحلیل ی

رکت نموده شبرگزار گردید،  1400ماه  فروردین 18ساعت در تاریخ  4به مدت  و دانشکده پرستاری و مامایی،سالمت  برر موث اجتماعی

 است.

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاهو فنا حقیقات معاون ت   وری دانش

 دکتر محمدرضا عسگری 

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 دکتر راهب قربانی

 ربسالمتجتماعی مورثاعوامل رئیس مرکز تحقیقات 



 

 

 سمه تعالیب                                              

  

 معاونت تحقیقات و فناوری 

شتی و ردمانی ا گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  نانن سم ستادانش

 مرکزتحقیقات مراقبت اهی رپستاری  

گاه علوم  سمنان نانی استاردم و شتیزپشکی و خدمات بهدا دانش

 تالم س اجتماعی مورث رب عوامل زتحقیقات مرک 

گاه علوم شت زپشکی و خدمات بهدانش  نانستان سم ا مانیرد وی دا

  
 شماره:

 تاریخ:

1002/16/1400 

25/1/1400 
 

          

ل یا آشنایی با فراتحلی"در کارگاه دانشگاه علمیعضو محترم هیات اصغر قدسعلی دکتر شود جناب آقایبدین وسیله گواهی می  

 برر موث اجتماعی واملع وهای پرستاری کز تحقیقات مراقبتاری مرکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکا "آنالیزمتا

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1400ماه  فروردین 18ساعت در تاریخ  4به مدت  و دانشکده پرستاری و مامایی،سالمت 
 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاهفنا قیقات  ومعاون تح   وری دانش

 دکتر محمدرضا عسگری 

 بتهای رپستاری حقیقات مراق رئیس مرکز ت  

 دکتر راهب قربانی

 ربسالمتجتماعی مورثاعوامل رئیس مرکز تحقیقات 



 

 

 سمه تعالیب                                              

  

 معاونت تحقیقات و فناوری 

گاه علوم زپشک  شتیدانش  نانن سم تاو ردمانی اس  ی و خدمات بهدا

 مرکزتحقیقات مراقبت اهی رپستاری  

گاه علوم  سمنان انی استانردم و شتیزپشکی و خدمات بهدا دانش

 تالم س اجتماعی مورث رب عوامل زتحقیقات مرک 

گاه علوم شت زپشکی و خدمات بهددانش  نانان سم است مانیرد وی ا

  
 شماره:

 تاریخ:

1002/16/1400 

25/1/1400 
 

          

آشنایی با فراتحلیل " گاهدر کار دانشگاهعلمیعضو محترم هیات مرادداریوش حق دکترشود جناب آقای بدین وسیله گواهی می  

 برر موث اجتماعی عوامل وهای پرستاری کز تحقیقات مراقبتاکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری مر "آنالیزیا متا

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1400ماه  فروردین 18ساعت در تاریخ  4به مدت  و دانشکده پرستاری و مامایی،سالمت 
 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاهمعاون تحقیقات  و فنا  وری دانش

 دکتر محمدرضا عسگری 

 ستاری رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپ 

 دکتر راهب قربانی

 ربسالمتجتماعی مورثاعوامل یقاترئیس مرکز تحق  



 

 

 سمه تعالیب                                              

  

 معاونت تحقیقات و فناوری 

شتی و گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  نانن سم تاردمانی اس  دانش

 ت اهی رپستاری مرکزتحقیقات مراقب  

گاه علوم  سمنان انی استانردم و شتیزپشکی و خدمات بهدا دانش

 تالم س اجتماعی مورث رب عوامل زتحقیقات مرک 

گاه علوم ش دانش  ناناستان سم  مانیرد وتی زپشکی و خدمات بهدا

  
 شماره:

 تاریخ:

1002/16/1400 

25/1/1400 
 

          

 "آنالیزیل یا متاآشنایی با فراتحل"در کارگاه  دانشگاهعلمیعضو محترم هیات  مریم مخلصینسرکار خانم  شود بدین وسیله گواهی می  

و سالمت  برر موث اجتماعی عوامل وهای پرستاری کز تحقیقات مراقبتاکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری مر

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1400ماه  فروردین 18تاریخ  ت درساع 4به مدت  دانشکده پرستاری و مامایی،

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاهمعاون تحقیقات  و فنا  وری دانش

 دکتر محمدرضا عسگری 

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 دکتر راهب قربانی

 ربسالمتجتماعی مورثاعوامل رئیس مرکز تحقیقات 



 

 

 سمه تعالیب                                              

  

 معاونت تحقیقات و فناوری 

شتی و ردمانی ا گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  نانن سم ستادانش

 مرکزتحقیقات مراقبت اهی رپستاری  

گاه علوم  انسمن استان انیمرد و یشت زپشکی و خدمات بهدا دانش

 تالم س اجتماعی مورث رب عوامل زتحقیقات مرک 

گاه علوم ش دانش  ناناستان سم  مانیرد وتی زپشکی و خدمات بهدا

  
 شماره:

 تاریخ:

1002/16/1400 

25/1/1400 
 

          

آشنایی با فراتحلیل یا "در کارگاه دانشگاه علمیعضو محترم هیات رقیه ساجدیدکتر سرکار خانم شود بدین وسیله گواهی می  

 برر موث اجتماعی واملع وهای پرستاری کز تحقیقات مراقبتاکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری مر "آنالیزمتا

 نموده است. برگزار گردید، شرکت 1400ماه  فروردین 18ساعت در تاریخ  4به مدت  و دانشکده پرستاری و مامایی،سالمت 
 

 اییرپوزی کوخ  دکتر

گاهمعاون تحقیقات  و فنا  وری دانش

 دکتر محمدرضا عسگری 

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 دکتر راهب قربانی

 ربسالمتجتماعی مورثاعوامل رئیس مرکز تحقیقات 



 

 

 سمه تعالیب                                              

  

 معاونت تحقیقات و فناوری 

شتی و ردمانی ا گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  نانن سم ستادانش

 مرکزتحقیقات مراقبت اهی رپستاری  

گاه علوم  سمنان انی استانردم و شتیزپشکی و خدمات بهدا دانش

 متال رب س اجتماعی مورثعوامل زتحقیقات مرک 

گاه علوم شت و خد زپشکیدانش  ناناستان سم  مانیرد وی مات بهدا

  
 شماره:

 تاریخ:

1002/16/1400 

25/1/1400 
 

          

ا آشنایی ب"در کارگاه دانشگاه علمیعضو محترم هیات پور جویباریکبری بهرامدکترسرکار خانم  شود بدین وسیله گواهی می  

 عوامل وهای پرستاری کز تحقیقات مراقبتاکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری مر "یزآنالفراتحلیل یا متا

رکت نموده شبرگزار گردید،  1400ماه  فروردین 18ساعت در تاریخ  4به مدت  و دانشکده پرستاری و مامایی،سالمت  برر موث اجتماعی

 است.
 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاهو فنامعاون تحقیقات    وری دانش

 دکتر محمدرضا عسگری 

 بتهای رپستاری حقیقات مراق رئیس مرکز ت  

 دکتر راهب قربانی

 ربسالمتجتماعی مورثاعوامل رئیس مرکز تحقیقات 



 

 

 سمه تعالیب                                              

  

 معاونت تحقیقات و فناوری 

گاه علوم زپشک  شتیدانش  نانن سم تاو ردمانی اس  ی و خدمات بهدا

 مرکزتحقیقات مراقبت اهی رپستاری  

گاه علوم  سمنان انی استانردم و شتیزپشکی و خدمات بهدا دانش

 تالم س اجتماعی مورث رب عوامل زتحقیقات مرک 

گاه علوم ش دانش  نستان سمناامانی رد وتی زپشکی و خدمات بهدا

  
 شماره:

 تاریخ:

1002/16/1400 

25/1/1400 
 

          

آشنایی با فراتحلیل یا "در کارگاه دانشگاه علمیعضو محترم هیات فاطمه احسانی دکترسرکار خانم  شود بدین وسیله گواهی می  

 برر موث اجتماعی واملع وهای پرستاری کز تحقیقات مراقبتاکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری مر "آنالیزمتا

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1400ماه  فروردین 18ساعت در تاریخ  4به مدت  و دانشکده پرستاری و مامایی،سالمت 
 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاهمعاون تحقیقات  و فنا  وری دانش

 دکتر محمدرضا عسگری 

 ی مراقبتهای رپستار رئیس مرکز تحقیقات 

 دکتر راهب قربانی

 ربسالمتجتماعی مورثاعوامل رئیس مرکز تحقیقات 



 

 

 سمه تعالیب                                              

  

 معاونت تحقیقات و فناوری 

گاه علوم زپشکی و خد شتی و ردمانی ادانش  نانن سم تاس مات بهدا

 مرکزتحقیقات مراقبت اهی رپستاری  

گاه   منانی استان س مان رد وشتی زپشکی و خدمات بهدا علومدانش

 تالم س اجتماعی مورث رب عوامل زتحقیقات مرک 

گاه علوم ش دانش  ناناستان سم  مانیرد وتی زپشکی و خدمات بهدا

  
 شماره:

 تاریخ:

1002/16/1400 

25/1/1400 
 

          

آشنایی با فراتحلیل یا "در کارگاه دانشگاه علمیعضو محترم هیاتیوسفی  منبهدکترشود جناب آقای بدین وسیله گواهی می  

 برر موث اجتماعی واملع وهای پرستاری کز تحقیقات مراقبتاکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری مر "آنالیزمتا

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1400ماه  فروردین 18ساعت در تاریخ  4به مدت  و دانشکده پرستاری و مامایی،سالمت 
 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاهمعاون تحقیقات  و فنا  وری دانش

 دکتر محمدرضا عسگری 

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 دکتر راهب قربانی

 ربسالمتجتماعی مورثاعوامل تحقیقات رئیس مرکز 



 

 

 سمه تعالیب                                              

  

 معاونت تحقیقات و فناوری 

شتی و ردمانی ا گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  نانن سم ستادانش

 تاری راقبت اهی رپس مرکزتحقیقات م  

گاه علوم  سمنان انی استانردم و شتیزپشکی و خدمات بهدا دانش

 متال س اجتماعی مورث ربعوامل زتحقیقات مرک 

گاه علوم ش دانش  ناناستان سم  مانیرد وتی زپشکی و خدمات بهدا

  
 شماره:

 تاریخ:

1002/16/1400 

25/1/1400 
 

          

آشنایی با فراتحلیل یا "در کارگاه دانشگاه علمیعضو محترم هیات علیرضا دهدشتی دکترآقای  شود جناببدین وسیله گواهی می  

 برر موث اجتماعی واملع وهای پرستاری کز تحقیقات مراقبتاکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری مر "آنالیزمتا

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1400ماه  فروردین 18 ر تاریخساعت د 4به مدت  و دانشکده پرستاری و مامایی،سالمت 
 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاهمعاون تحقیقات  و فنا  وری دانش

 سگریدکتر محمدرضا ع  

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 دکتر راهب قربانی

 ربسالمتجتماعی مورثاعوامل رئیس مرکز تحقیقات 



 

 

 سمه تعالیب                                              

  

 معاونت تحقیقات و فناوری 

شتی و ردمانی ا گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  نانن سم ستادانش

 مرکزتحقیقات مراقبت اهی رپستاری  

گاه علوم  سمنان انی استانردم و شتیزپشکی و خدمات بهدا دانش

 تالم س اجتماعی مورث رب عوامل زتحقیقات مرک 

گاه علوم ش دانش  ناناستان سم  مانیرد وتی زپشکی و خدمات بهدا

  
 شماره:

 خ:تاری

1002/16/1400 

25/1/1400 
 

          

آشنایی با "در کارگاه دانشگاه علمیعضو محترم هیات دستسید ابوالفضل تهیدکترشود جناب آقای بدین وسیله گواهی می  

 عوامل وهای پرستاری کز تحقیقات مراقبتاکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری مر "آنالیزفراتحلیل یا متا

 رکت نمودهشبرگزار گردید،  1400ماه  فروردین 18ساعت در تاریخ  4به مدت  و دانشکده پرستاری و مامایی،سالمت  برر موث اجتماعی

 .است
 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاهمعاون تحقیقات  و فنا  وری دانش

 دکتر محمدرضا عسگری 

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 دکتر راهب قربانی

 ربسالمتجتماعی مورثاعوامل تحقیقاترئیس مرکز  



 

 

 سمه تعالیب                                              

  

 معاونت تحقیقات و فناوری 

شتی و ردمانی ا گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  نانن سم ستادانش

 ری اقبت اهی رپستامرکزتحقیقات مر  

گاه علوم  سمنان انی استانردم و شتیزپشکی و خدمات بهدا دانش

 تالم س اجتماعی مورث رب عوامل زتحقیقات مرک 

گاه علوم ش دانش  ناناستان سم  مانیرد وتی زپشکی و خدمات بهدا

  
 شماره:

 تاریخ:

1002/16/1400 

25/1/1400 
 

          

ایی با فراتحلیل آشن"در کارگاه عضو محترم هیات علمی دانشگاه  نظرفاطمه پاک دکترسرکار خانم  شود بدین وسیله گواهی می  

 برر موث اجتماعی عوامل وهای پرستاری کز تحقیقات مراقبتاتوسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری مره ک "آنالیزیا متا

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1400ماه  فروردین 18ساعت در تاریخ  4به مدت  و دانشکده پرستاری و مامایی،سالمت 
 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاهمعاون تحقیقات  و فنا  وری دانش

 دکتر محمدرضا عسگری 

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 دکتر راهب قربانی

 ربسالمتجتماعی مورثاعوامل رئیس مرکز تحقیقات 



 

 

 سمه تعالیب                                              

  

 معاونت تحقیقات و فناوری 

شتی و ردمانی ا گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  نانن سم ستادانش

 مرکزتحقیقات مراقبت اهی رپستاری  

گاه علوم  سمنان انی استانردم و شتیزپشکی و خدمات بهدا دانش

 تالم س اجتماعی مورث رب عوامل یقات حق زت مرک 

گاه علوم ش دانش  ناناستان سم  یمان رد وتی زپشکی و خدمات بهدا

  
 شماره:

 تاریخ:

1002/16/1400 

25/1/1400 
 

          

آشنایی با فراتحلیل یا "در کارگاه دانشگاه علمیعضو محترم هیات زادهدیاحمزهرا سرکار خانم شود بدین وسیله گواهی می  

 برر موث اجتماعی واملع وهای پرستاری کز تحقیقات مراقبتامر که توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری "آنالیزمتا

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1400ماه  فروردین 18ساعت در تاریخ  4به مدت  و دانشکده پرستاری و مامایی،سالمت 
 

 رپوزی کوخایی  دکتر

 گاهدانش وری معاون تحقیقات  و فنا

 دکتر محمدرضا عسگری 

 ی رپستاری یقات مراقبتهارئیس مرکز تحق  

 دکتر راهب قربانی

 ربسالمتجتماعی مورثاعوامل رئیس مرکز تحقیقات 



 

 

 سمه تعالیب                                              

  

 معاونت تحقیقات و فناوری 

گاه علوم زپشکی  شتی و رددانش  انسمن تانمانی اس و خدمات بهدا

 مرکزتحقیقات مراقبت اهی رپستاری  

گاه علوم  سمنان انی استانردم و شتیزپشکی و خدمات بهدا دانش

 تالم س اجتماعی مورث رب عوامل زتحقیقات مرک 

گاه علوم ش دانش  نانتان سم اس  مانیرد وتی زپشکی و خدمات بهدا

  
 شماره:

 تاریخ:

1002/16/1400 

25/1/1400 
 

          

ل یا آشنایی با فراتحلی"در کارگاه دانشگاه علمیعضو محترم هیات ریعباس زیا دکترشود جناب آقای بدین وسیله گواهی می  

 برر موث اعیاجتم واملع وهای پرستاری کز تحقیقات مراقبتاکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری مر "آنالیزمتا

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1400ماه  فروردین 18ساعت در تاریخ  4به مدت  و دانشکده پرستاری و مامایی،سالمت 
 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاهمعاون تحقیقات  و فنا  وری دانش

 دکتر محمدرضا عسگری 

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 نیدکتر راهب قربا

 ربسالمتجتماعی مورثاعوامل تحقیقاتمرکز رئیس  



 

 

 سمه تعالیب                                              

  

 معاونت تحقیقات و فناوری 

شتی و ردمانی ا گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  نانن سم ستادانش

 اهی رپستاری  ات مراقبتمرکزتحقیق 

گاه علوم  سمنان انی استانردم و شتیزپشکی و خدمات بهدا دانش

 تالم س اجتماعی مورث رب عوامل زتحقیقات مرک 

گاه علوم ش دانش  ناناستان سم  مانیرد وتی زپشکی و خدمات بهدا

  
 شماره:

 تاریخ:

1002/16/1400 

25/1/1400 
 

          

آشنایی با فراتحلیل یا " در کارگاهشگاه دانعلمیعضو محترم هیات عباسعلی وفاییدکترآقای  جنابشود هی میبدین وسیله گوا  

 برر موث اجتماعی واملع وهای پرستاری کز تحقیقات مراقبتاکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری مر "آنالیزمتا

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1400ماه  فروردین 18تاریخ  ت درساع 4به مدت  و دانشکده پرستاری و مامایی،سالمت 
 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاهمعاون تحقیقات  و فنا  وری دانش

 دکتر محمدرضا عسگری 

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 دکتر راهب قربانی

 ربسالمتجتماعی مورثاعوامل رئیس مرکز تحقیقات 



 

 

 سمه تعالیب                                              

  

 معاونت تحقیقات و فناوری 

شتی و ردمانی ا گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  نانن سم ستادانش

 مرکزتحقیقات مراقبت اهی رپستاری  

گاه علوم  منانس ان انی استردم و شتیزپشکی و خدمات بهدا دانش

 تالم س اجتماعی مورث رب عوامل زتحقیقات مرک 

گاه علوم ش دانش  ناناستان سم  مانیرد وتی زپشکی و خدمات بهدا

  
 شماره:

 تاریخ:

1002/16/1400 

25/1/1400 
 

          

که توسط معاونت  "الیزآنفراتحلیل یا متای با آشنای"در کارگاه  فرزین موالیی زادهشود جناب آقای بدین وسیله گواهی می  

و دانشکده پرستاری و ت سالم برر موث اجتماعی عوامل وهای پرستاری کز تحقیقات مراقبتاتحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری مر

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1400ماه  فروردین 18ساعت در تاریخ  4به مدت  مامایی،
 

 خایی کورپوزی  دکتر

گاهمعاون تحقیقات  و فنا  وری دانش

 تر محمدرضا عسگریک د 

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 دکتر راهب قربانی

 ربسالمتجتماعی مورثاعوامل رئیس مرکز تحقیقات 



 

 

 سمه تعالیب                                              

  

 وری یقات و فنامعاونت تحق 

شتی و ردمانی ا گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  نانن سم ستادانش

 مرکزتحقیقات مراقبت اهی رپستاری  

گاه علوم  سمنان انی استانردم و شتیزپشکی و خدمات بهدا دانش

 تالم س اجتماعی مورث رب عوامل زتحقیقات مرک 

گاه علوم ش دانش  ناناستان سم  مانیرد وتی زپشکی و خدمات بهدا

  
 شماره:

 تاریخ:

1002/16/1400 

25/1/1400 
 

          

ونت تحقیقات و که توسط معا "آنالیزآشنایی با فراتحلیل یا متا"کارگاه در ناهید رضاییسرکار خانم  شودبدین وسیله گواهی می  

به  ه پرستاری و مامایی،و دانشکدسالمت  برر موث اجتماعی عوامل وهای پرستاری کز تحقیقات مراقبتافناوری دانشگاه با همکاری مر

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1400ماه  فروردین 18ساعت در تاریخ  4مدت 
 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاهمعاون تحقیقات  و فنا  وری دانش

 دکتر محمدرضا عسگری 

 مراقبتهای رپستاری  رئیس مرکز تحقیقات 

 دکتر راهب قربانی

 ربسالمتجتماعی مورثاعوامل یقاترئیس مرکز تحق  



 

 

 سمه تعالیب                                              

  

 معاونت تحقیقات و فناوری 

گاه علوم زپشکی و خد شتی و ردمانی ادانش  نانن سم ستامات بهدا

 ت اهی رپستاری مرکزتحقیقات مراقب  

گاه علوم  سمنان انی استانردم و شتیزپشکی و خدمات بهدا دانش

 تالم س اجتماعی مورث رب عوامل زتحقیقات مرک 

گاه علوم ش دانش  ناناستان سم  مانیرد وتی زپشکی و خدمات بهدا

  
 شماره:

 تاریخ:

1002/16/1400 

25/1/1400 
 

          

ه توسط ک "آنالیزآشنایی با فراتحلیل یا متا"در کارگاه  جانیزینب محمدی یاریسرکار خانم  شود بدین وسیله گواهی می  

ه و دانشکدسالمت  برر موث اجتماعی عوامل وهای پرستاری کز تحقیقات مراقبتامعاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری مر

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1400ماه  فروردین 18ساعت در تاریخ  4به مدت  پرستاری و مامایی،
 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاهمعاون تحقیقات  و فنا  وری دانش

 دکتر محمدرضا عسگری 

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 دکتر راهب قربانی

 ربسالمتمورثجتماعی اعوامل رئیس مرکز تحقیقات 



 

 

 سمه تعالیب                                              

  

 معاونت تحقیقات و فناوری 

شتی و ردمانی ا گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  نانن سم ستادانش

 مرکزتحقیقات مراقبت اهی رپستاری  

گ  سمنان انی استانردم و شتیزپشکی و خدمات بهدا اه علومدانش

 متال س عی مورث رباجتماعوامل زتحقیقات مرک 

گاه علوم ش دانش  ناناستان سم  مانیرد وتی زپشکی و خدمات بهدا

  
 شماره:

 تاریخ:

1002/16/1400 

25/1/1400 
 

          

معاونت تحقیقات و  که توسط "آنالیزآشنایی با فراتحلیل یا متا"کارگاه رد ز شمسیعزیآقای شود جناب بدین وسیله گواهی می  

به  ه پرستاری و مامایی،و دانشکدسالمت  برر موث اجتماعی عوامل وهای پرستاری کز تحقیقات مراقبتافناوری دانشگاه با همکاری مر

 نموده است. برگزار گردید، شرکت 1400ماه  فروردین 18ساعت در تاریخ  4مدت 
 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاهمعاون تحقیقات  و فنا  وری دانش

 رضا عسگریدکتر محمد 

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 دکتر راهب قربانی

 ربسالمتجتماعی مورثاعوامل رئیس مرکز تحقیقات 



 

 

 سمه تعالیب                                              

  

 معاونت تحقیقات و فناوری 

شتی و ردمانی ا گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  نانن سم ستادانش

 مرکزتحقیقات مراقبت اهی رپستاری  

گاه علوم  سمنان انی استانردم و شتیزپشکی و خدمات بهدا دانش

 متال رب س اجتماعی مورثعوامل زتحقیقات مرک 

گاه علوم ش دانش  نانان سم است مانیرد وتی زپشکی و خدمات بهدا

  
 شماره:

 تاریخ:

1002/16/1400 

25/1/1400 
 

          

ه توسط معاونت تحقیقات و ک "آنالیزآشنایی با فراتحلیل یا متا"در کارگاه  میثم حواسیشود جناب آقای بدین وسیله گواهی می  

به  ه پرستاری و مامایی،و دانشکدسالمت  برر موث اجتماعی عوامل وهای پرستاری کز تحقیقات مراقبتاوری دانشگاه با همکاری مرفنا

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1400ماه  فروردین 18ساعت در تاریخ  4مدت 
 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاهمعاون تحقیقات  و فنا  وری دانش

 عسگریدکتر محمدرضا  

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 دکتر راهب قربانی

 ربسالمتجتماعی مورثاعوامل س مرکز تحقیقاترئی  



 

 

 سمه تعالیب                                              

  

 ی معاونت تحقیقات و فناور

شتی و ردمانی ا گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  نانن سم ستادانش

 یقات مراقبت اهی رپستاری مرکزتحق  

گاه علوم  سمنان انی استانردم و شتیزپشکی و خدمات بهدا دانش

 تالم س اجتماعی مورث رب عوامل زتحقیقات مرک 

گاه علوم ش دانش  ناناستان سم  مانیرد وتی زپشکی و خدمات بهدا

  
 شماره:

 یخ:تار

1002/16/1400 

25/1/1400 
 

          

 اونت تحقیقات وکه توسط مع "آنالیزآشنایی با فراتحلیل یا متا"در کارگاه  اشرف بیرامیسرکار خانم  د شوبدین وسیله گواهی می  

به  ه پرستاری و مامایی،و دانشکدسالمت  ربر موث اجتماعی عوامل وهای پرستاری کز تحقیقات مراقبتافناوری دانشگاه با همکاری مر

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1400ماه  فروردین 18ساعت در تاریخ  4مدت 
 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاهمعاون تحقیقات  و فنا  وری دانش

 دکتر محمدرضا عسگری 

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 دکتر راهب قربانی

 ربسالمتجتماعی مورثاعوامل ترئیس مرکز تحقیقا 



 

 

 سمه تعالیب                                              

  

 معاونت تحقیقات و فناوری 

شتی و ردمانی ا گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  نانن سم ستادانش

 ی رپستاری مرکزتحقیقات مراقبت اه 

گاه علوم  سمنان انی استانردم و شتیزپشکی و خدمات بهدا دانش

 تالم س اجتماعی مورث رب عوامل قات زتحقی مرک 

گاه علوم ش دانش  ناناستان سم  مانیرد وتی زپشکی و خدمات بهدا

  
 شماره:

 تاریخ:

1002/16/1400 

25/1/1400 
 

          

 ه توسط معاونت تحقیقات وک "آنالیزآشنایی با فراتحلیل یا متا"در کارگاه  ناصر پریزاد شود جناب آقایبدین وسیله گواهی می  

به  ه پرستاری و مامایی،و دانشکدسالمت  برر موث اجتماعی عوامل وهای پرستاری کز تحقیقات مراقبتافناوری دانشگاه با همکاری مر

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1400ماه  فروردین 18ساعت در تاریخ  4مدت 
 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاهمعاون تحقیقات  و فنا  وری دانش

 دکتر محمدرضا عسگری 

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 دکتر راهب قربانی

 ربسالمتجتماعی مورثاعوامل رئیس مرکز تحقیقات 



 

 

 سمه تعالیب                                              

  

 حقیقات و فناوری معاونت ت 

شتی و ردمانی ا گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  نانن سم ستادانش

 مرکزتحقیقات مراقبت اهی رپستاری  

گاه علوم  سمنان انی استانردم و شتیزپشکی و خدمات بهدا دانش

 تالم س اجتماعی مورث رب عوامل زتحقیقات مرک 

گاه علوم ش دانش  ناناستان سم  مانیرد وتی زپشکی و خدمات بهدا

  
 شماره:

 تاریخ:

1002/16/1400 

25/1/1400 
 

          

ت تحقیقات و وسط معاونتکه  "آنالیزآشنایی با فراتحلیل یا متا"در کارگاه  علی معظمی شود جناب آقایبدین وسیله گواهی می  

به  ه پرستاری و مامایی،و دانشکدسالمت  برر موث اجتماعی عوامل وهای پرستاری کز تحقیقات مراقبتافناوری دانشگاه با همکاری مر

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1400ماه  فروردین 18ساعت در تاریخ  4مدت 
 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاهمعاون تحقیقات  و فنا  وری دانش

 دکتر محمدرضا عسگری 

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 دکتر راهب قربانی

 ربسالمتجتماعی مورثاعوامل حقیقاترئیس مرکز ت  



 

 

 سمه تعالیب                                              

  

 تحقیقات و فناوری معاونت 

شتی و ردمانی ا گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  نانن سم ستادانش

 قبت اهی رپستاری مرکزتحقیقات مرا  

گاه علوم  سمنان انی استانردم و شتیزپشکی و خدمات بهدا دانش

 تالم س اجتماعی مورث رب عوامل زتحقیقات مرک 

گاه علوم ش دانش  ننااستان سم  مانیرد وتی زپشکی و خدمات بهدا

  
 شماره:

 تاریخ:

1002/16/1400 

25/1/1400 
 

          

سط معاونت که تو "آنالیزآشنایی با فراتحلیل یا متا"در کارگاه   حسینمائده پورسرکار خانم  شود بدین وسیله گواهی می  

و دانشکده پرستاری و ت سالم برر موث اجتماعی عوامل وهای پرستاری کز تحقیقات مراقبتاتحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری مر

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1400ماه  فروردین 18ساعت در تاریخ  4به مدت  مامایی،
 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاهمعاون تحقیقات  و فنا  وری دانش

 دکتر محمدرضا عسگری 

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 دکتر راهب قربانی

 ربسالمتجتماعی مورثاعوامل رئیس مرکز تحقیقات 



 

 

 سمه تعالیب                                              

  

 معاونت تحقیقات و فناوری 

شتی و ردمانی ا گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  نانن سم ستادانش

 زتحقیقات مراقبت اهی رپستاری مرک  

گاه علوم  سمنان انی استانردم و شتیزپشکی و خدمات بهدا دانش

 تالم س اجتماعی مورث رب ملعوا  زتحقیقات مرک 

گاه علوم ش دانش  ناناستان سم  مانیرد وتی زپشکی و خدمات بهدا

  
 شماره:

 تاریخ:

1002/16/1400 

25/1/1400 
 

          

سط معاونت که تو "آنالیزآشنایی با فراتحلیل یا متا"در کارگاه   آبادیطیبه علیسرکار خانم  شود یبدین وسیله گواهی م  

و دانشکده پرستاری و ت سالم برر موث اجتماعی عوامل وهای پرستاری کز تحقیقات مراقبتاتحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری مر

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1400ماه  فروردین 18ساعت در تاریخ  4به مدت  مامایی،
 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاهمعاون تحقیقات  و فنا  وری دانش

 مدرضا عسگریدکتر مح  

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 دکتر راهب قربانی

 ربسالمتجتماعی مورثاعوامل رئیس مرکز تحقیقات 



 

 

 سمه تعالیب                                              

  

 فناوری  معاونت تحقیقات و

شتی و ردمانی ا گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  نانن سم ستادانش

 مرکزتحقیقات مراقبت اهی رپستاری  

گاه علوم  سمنان نانی استاردم و شتیزپشکی و خدمات بهدا دانش

 تالم س اجتماعی مورث رب عوامل زتحقیقات مرک 

گاه علوم ش دانش  ناناستان سم  مانیرد وتی زپشکی و خدمات بهدا

  
 ه:شمار

 تاریخ:

1002/16/1400 

25/1/1400 
 

          

عاونت تحقیقات و مکه توسط  "آنالیزتاآشنایی با فراتحلیل یا م"در کارگاه   نیره آقاییسرکار خانم  شود بدین وسیله گواهی می  

به  ه پرستاری و مامایی،و دانشکدسالمت  برر موث اجتماعی عوامل وهای پرستاری کز تحقیقات مراقبتافناوری دانشگاه با همکاری مر

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1400ماه  فروردین 18ساعت در تاریخ  4مدت 
 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاهیقات  و فنامعاون تحق   وری دانش

 دکتر محمدرضا عسگری 

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 دکتر راهب قربانی

 ربسالمتجتماعی مورثاوامل ع رئیس مرکز تحقیقات 



 

 

 سمه تعالیب                                              

  

 معاونت تحقیقات و فناوری 

شتی و ردمانی ا گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  نانن سم ستادانش

 رپستاری مرکزتحقیقات مراقبت اهی  

گاه علوم  سمنان انی استانردم و شتیزپشکی و خدمات بهدا دانش

 تالم س اجتماعی مورث رب عوامل زتحقیقات مرک 

گاه علوم  ناناستان سم  مانیرد وی شت زپشکی و خدمات بهدا دانش

  
 شماره:

 تاریخ:

1002/16/1400 

25/1/1400 
 

          

ونت تحقیقات و که توسط معا "آنالیزآشنایی با فراتحلیل یا متا"در کارگاه   زهرا اشرفیکار خانم  سرشود بدین وسیله گواهی می  

به  امایی،مو دانشکده پرستاری و سالمت  برر موث اجتماعی عوامل وهای پرستاری کز تحقیقات مراقبتافناوری دانشگاه با همکاری مر

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1400ماه  فروردین 18ساعت در تاریخ  4مدت 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاهمعاون تحقیقات  و فنا  وری دانش

 دکتر محمدرضا عسگری 

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 دکتر راهب قربانی

 ربسالمتجتماعی مورثاعوامل رئیس مرکز تحقیقات 



 

 

 سمه تعالیب                                              

  

 معاونت تحقیقات و فناوری 

شتی و ردما گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  نانن سم تانی اس دانش

 مرکزتحقیقات مراقبت اهی رپستاری  

گاه علوم  سمنان انی استانردم و شتیزپشکی و خدمات بهدا دانش

 متالعی مورث رب س اجتماعوامل زتحقیقات مرک 

گاه علوم ش دانش  ناناستان سم  مانیرد وتی زپشکی و خدمات بهدا

  
 شماره:

 تاریخ:

1002/16/1400 

25/1/1400 
 

          

عاونت تحقیقات و مکه توسط  "آنالیزآشنایی با فراتحلیل یا متا"در کارگاه  شیالن عزیزیسرکار خانم  شود بدین وسیله گواهی می  

به  ه پرستاری و مامایی،و دانشکدسالمت  برر موث اجتماعی عوامل وهای پرستاری کز تحقیقات مراقبتافناوری دانشگاه با همکاری مر

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1400ماه  فروردین 18ساعت در تاریخ  4مدت 
 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاهمعاون تحقیقات  و فنا  وری دانش

 گریدکتر محمدرضا عس  

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 دکتر راهب قربانی

 ربسالمتجتماعی مورثاعوامل رئیس مرکز تحقیقات 



 

 

 سمه تعالیب                                              

  

 معاونت تحقیقات و فناوری 

شتی و ردمانی ا گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  نانن سم ستادانش

 مرکزتحقیقات مراقبت اهی رپستاری  

گاه علوم  سمنان انی استانردم و تیش زپشکی و خدمات بهدا دانش

 تالم س اجتماعی مورث رب عوامل زتحقیقات مرک 

گاه علوم ش دانش  ناناستان سم  مانیرد وتی زپشکی و خدمات بهدا

  
 شماره:

 :تاریخ

1002/16/1400 

25/1/1400 
 

          

سط معاونت که تو "آنالیزشنایی با فراتحلیل یا متاآ"در کارگاه  نژادزهرا عبادیسرکار خانم  شود بدین وسیله گواهی می  

و دانشکده پرستاری و ت سالم برر موث اجتماعی عوامل وهای پرستاری کز تحقیقات مراقبتاتحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری مر

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1400ماه  فروردین 18ساعت در تاریخ  4به مدت  مامایی،
 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاهمعاون تحقیقات  و فنا  وری دانش

 دکتر محمدرضا عسگری 

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 دکتر راهب قربانی

 ربسالمتماعی مورثجت اعوامل رئیس مرکز تحقیقات 



 

 

 سمه تعالیب                                              

  

 معاونت تحقیقات و فناوری 

شتی و ردمانی ا گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  نانن سم ستادانش

 مرکزتحقیقات مراقبت اهی رپستاری  

گاه علوم  سمنان انی استانردم و شتیزپشکی و خدمات بهدا دانش

 تالم س اجتماعی مورث رب عوامل زتحقیقات مرک 

گاه ع  ش لومدانش  ناناستان سم  مانیرد وتی زپشکی و خدمات بهدا

  
 شماره:

 تاریخ:

1002/16/1400 

25/1/1400 
 

          

معاونت تحقیقات  که توسط "آنالیزآشنایی با فراتحلیل یا متا"در کارگاه   مهسا مطبوعی  سرکار خانمشود بدین وسیله گواهی می  

به  کده پرستاری و مامایی،و دانشسالمت  برر موث اجتماعی عوامل وهای پرستاری کز تحقیقات مراقبتاری مرو فناوری دانشگاه با همکا

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1400ماه  فروردین 18ساعت در تاریخ  4مدت 
 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاهمعاون تحقیقات  و فنا  وری دانش

 دکتر محمدرضا عسگری 

 حقیقات مراقبتهای رپستاری رئیس مرکز ت  

 دکتر راهب قربانی

 ربسالمتجتماعی مورثاعوامل رئیس مرکز تحقیقات 



 

 

 سمه تعالیب                                              

  

 معاونت تحقیقات و فناوری 

گاه علوم زپشک  شتی و ردمانی ادانش  نانن سم ستای و خدمات بهدا

 مرکزتحقیقات مراقبت اهی رپستاری  

گاه علوم  سمنان انی استانردم و شتیزپشکی و خدمات بهدا دانش

 تالم رب س اجتماعی مورث عوامل زتحقیقات مرک 

گاه علوم ش دانش  ناناستان سم  مانیرد وتی زپشکی و خدمات بهدا

  
 شماره:

 تاریخ:

1002/16/1400 

25/1/1400 
 

          

ط معاونت تحقیقات که توس "آنالیزآشنایی با فراتحلیل یا متا"در کارگاه   یپروین دالورسرکار خانم  شود بدین وسیله گواهی می  

به  پرستاری و مامایی،کده و دانشسالمت  برر موث اجتماعی عوامل وهای پرستاری کز تحقیقات مراقبتاو فناوری دانشگاه با همکاری مر

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1400ماه  فروردین 18ساعت در تاریخ  4مدت 
 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاهمعاون تحقیقات  و فنا  وری دانش

 دکتر محمدرضا عسگری 

 یس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری رئ  

 دکتر راهب قربانی

 ربسالمترثجتماعی مواعوامل رئیس مرکز تحقیقات 



 

 

 سمه تعالیب                                              

  

 معاونت تحقیقات و فناوری 

گاه  شتی و ردمانی ادانش  انسمن ستانعلوم زپشکی و خدمات بهدا

 مرکزتحقیقات مراقبت اهی رپستاری  

گاه  سمنان انی استانردم و شتیزپشکی و خدمات بهدا علوم دانش

 تالم س اجتماعی مورث رب عوامل زتحقیقات مرک 

گاه علوم ش دانش  ناناستان سم  مانیرد وتی زپشکی و خدمات بهدا

  
 شماره:

 تاریخ:

1002/16/1400 

25/1/1400 
 

          

عاونت تحقیقات که توسط م "آنالیزآشنایی با فراتحلیل یا متا"در کارگاه   روشنگلیصغری سرکار خانم  شود بدین وسیله گواهی می  

به  کده پرستاری و مامایی،و دانشسالمت  برر موث اجتماعی عوامل وهای پرستاری کز تحقیقات مراقبتاو فناوری دانشگاه با همکاری مر

 کت نموده است.برگزار گردید، شر 1400ماه  فروردین 18ساعت در تاریخ  4مدت 
 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاهمعاون تحقیقات  و فنا  وری دانش

 دکتر محمدرضا عسگری 

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 دکتر راهب قربانی

 ربسالمتجتماعی مورثاعوامل رئیس مرکز تحقیقات 



 

 

 سمه تعالیب                                              

  

 معاونت تحقیقات و فناوری 

شتی و ردمانی ا گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  نانن سم ستادانش

 مرکزتحقیقات مراقبت اهی رپستاری  

گاه   منانی استان س مان رد وشتی زپشکی و خدمات بهدا علومدانش

 متالورث رب س اجتماعی م عوامل زتحقیقات مرک 

گاه علوم ش دانش  ناناستان سم  مانیرد وتی زپشکی و خدمات بهدا

  
 شماره:

 تاریخ:

1002/16/1400 

25/1/1400 
 

          

 ونت تحقیقات وکه توسط معا "آنالیزآشنایی با فراتحلیل یا متا"در کارگاه  نیانسارا اما سرکار خانمشود بدین وسیله گواهی می  

به  ه پرستاری و مامایی،و دانشکدسالمت  برر موث اجتماعی عوامل وهای پرستاری کز تحقیقات مراقبتافناوری دانشگاه با همکاری مر

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1400ماه  فروردین 18ساعت در تاریخ  4مدت 

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاهمعاون تحقیقات  و فنا  وری دانش

 رضا عسگریدکتر محمد 

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 دکتر راهب قربانی

 ربسالمتجتماعی مورثاعوامل رئیس مرکز تحقیقات 



 

 

 تعالی سمهب                                              

  

 ناوری معاونت تحقیقات و ف 

شتی و ردمانی ا گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  نانن سم ستادانش

 مرکزتحقیقات مراقبت اهی رپستاری  

گاه علوم  سمنان انی استانردم و شتیزپشکی و خدمات بهدا دانش

 تالم س اجتماعی مورث رب عوامل زتحقیقات مرک 

گاه علوم ش دانش  ناناستان سم  مانیرد وتی زپشکی و خدمات بهدا

  
 شماره:

 تاریخ:

1002/16/1400 

25/1/1400 
 

          

ونت تحقیقات و که توسط معا "آنالیزآشنایی با فراتحلیل یا متا"در کارگاه  الناز طالبی سرکار خانمشود بدین وسیله گواهی می  

به  ه پرستاری و مامایی،و دانشکدسالمت  برر ثمو اجتماعی عوامل وهای پرستاری کز تحقیقات مراقبتافناوری دانشگاه با همکاری مر

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1400ماه  فروردین 18ساعت در تاریخ  4مدت 

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاهمعاون تحقیقات  و فنا  وری دانش

 دکتر محمدرضا عسگری 

 تحقیقات مراقبتهای رپستاری رئیس مرکز  

 دکتر راهب قربانی

 ربسالمتجتماعی مورثاعوامل قیقاترئیس مرکز تح  



 

 

 سمه تعالیب                                              

  

 معاونت تحقیقات و فناوری 

گاه علوم زپش  شتی و ردمانی ادانش  نانن سم ستاکی و خدمات بهدا

 بت اهی رپستاری مرکزتحقیقات مراق  

گاه علوم  سمنان انی استانردم و شتیزپشکی و خدمات بهدا دانش

 تالم س اجتماعی مورث رب عوامل زتحقیقات مرک 

گاه علوم ش دانش  ناناستان سم  مانیرد وتی زپشکی و خدمات بهدا

  
 شماره:

 تاریخ:

1002/16/1400 

25/1/1400 
 

          

معاونت تحقیقات  که توسط "آنالیزآشنایی با فراتحلیل یا متا"در کارگاه  صفورا یغمائیسرکار خانم  شود بدین وسیله گواهی می  

به  کده پرستاری و مامایی،و دانشسالمت  برر موث اجتماعی عوامل وهای پرستاری کز تحقیقات مراقبتاو فناوری دانشگاه با همکاری مر

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1400ماه  فروردین 18ساعت در تاریخ  4مدت 

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاهمعاون تحقیقات  و فنا  وری دانش

 دکتر محمدرضا عسگری 

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 دکتر راهب قربانی

 ربسالمتجتماعی مورثاعوامل رئیس مرکز تحقیقات 



 

 

 سمه تعالیب                                              

  

 معاونت تحقیقات و فناوری 

شتی و ردمانی ا گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  نانن سم ستادانش

 مرکزتحقیقات مراقبت اهی رپستاری  

گاه علوم  سمنان انی استانردم و شتیکی و خدمات بهدا زپش دانش

 تالم س اجتماعی مورث رب عوامل یقات زتحق مرک 

گاه علوم ش دانش  ناناستان سم  مانیرد وتی زپشکی و خدمات بهدا

  
 شماره:

 تاریخ:

1002/16/1400 

25/1/1400 
 

          

 تحقیقاتط معاونت که توس "آنالیزآشنایی با فراتحلیل یا متا"در کارگاه  سیما پورتیمورسرکار خانم  شود بدین وسیله گواهی می  

به  کده پرستاری و مامایی،و دانشسالمت  ربر موث اجتماعی عوامل وهای پرستاری کز تحقیقات مراقبتاو فناوری دانشگاه با همکاری مر

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1400ماه  فروردین 18ساعت در تاریخ  4مدت 
 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاهمعاون تحقیقات  و فنا  وری دانش

 دکتر محمدرضا عسگری 

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 دکتر راهب قربانی

 ربسالمتجتماعی مورثاعوامل رئیس مرکز تحقیقات 



 

 

 سمه تعالیب                                              

  

 قیقات و فناوری معاونت تح 

شتی و ردمانی ا گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  نانن سم ستادانش

 مرکزتحقیقات مراقبت اهی رپستاری  

گاه علوم  سمنان انی استانردم و شتیکی و خدمات بهدا زپش دانش

 تالم س اجتماعی مورث رب عوامل زتحقیقات مرک 

گاه علوم ش دانش  ناناستان سم  مانیرد وتی زپشکی و خدمات بهدا

  
 شماره:

 تاریخ:

1002/16/1400 

25/1/1400 
 

          

ات سط معاونت تحقیقکه تو "آنالیزآشنایی با فراتحلیل یا متا"در کارگاه  مهدیه تبریزیانسرکار خانم  شود بدین وسیله گواهی می  

به  کده پرستاری و مامایی،و دانشسالمت  برر موث اجتماعی عوامل وهای پرستاری کز تحقیقات مراقبتاو فناوری دانشگاه با همکاری مر

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1400ماه  فروردین 18ساعت در تاریخ  4مدت 
 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاهمعاون تحقیقات  و فنا  وری دانش

 دکتر محمدرضا عسگری 

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 دکتر راهب قربانی

 ربسالمتجتماعی مورثاعوامل یقاترئیس مرکز تحق  



 

 

 سمه تعالیب                                              

  

 معاونت تحقیقات و فناوری 

شتی و ردمانی ا گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  نانن سم ستادانش

 ت اهی رپستاری مرکزتحقیقات مراقب  

گاه علوم  سمنان انی استانردم و شتیکی و خدمات بهدا زپش دانش

 تالم س اجتماعی مورث رب عوامل زتحقیقات مرک 

گاه علوم ش دانش  ناناستان سم  مانیرد وتی زپشکی و خدمات بهدا

  
 شماره:

 تاریخ:

1002/16/1400 

25/1/1400 
 

          

که توسط معاونت  "آنالیزآشنایی با فراتحلیل یا متا"در کارگاه  فرزانه غالمی مطلقنم سرکار خاشود بدین وسیله گواهی می  

و دانشکده پرستاری و سالمت  برر موث اجتماعی عوامل وهای پرستاری کز تحقیقات مراقبتاتحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری مر

 ار گردید، شرکت نموده است.برگز 1400ماه  فروردین 18ساعت در تاریخ  4به مدت  مامایی،
 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاهمعاون تحقیقات  و فنا  وری دانش

 دکتر محمدرضا عسگری 

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 دکتر راهب قربانی

 ربسالمتجتماعی مورثاعوامل رئیس مرکز تحقیقات 



 

 


